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החנויות. בכל להשיג
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וידידינו לקוחותינו לכל
ומבורכת טובה שנה
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צרפת

ה ח כ ת הו ט ד בו
 קולנוע בית סדרן אחד ערב כשהופיע

 ליגלגו הימנית, בעינו חבוש בפריס מסויים
 של הלובן מן מסונוור ״אתה :חבריו עליו

 השוכבת ,המיטה.׳ בסרטי והסדינים הכרים
 יקירתי) נקרולין מרטין : במיטה העיקרית

מס התואר ששם אשה חמוד, יצור ז קררל
 ואין היות אליה, להתייחס יכול אינו תורית

התייח־ אליו הקהל, לגבי מסתורי דבר כל בה

 מתחרה אבירים, חמשה נגד בחנית נלחם
 עם טיילור) (אילזבת הנרדפת רבקה למען

 סני (ג׳ורג׳ גילברט די־בואה הנורמני האציל
יש וקרדומים. חניתות של אכזרי בקרב דרס)

מוח בה הטירה על נהדרת הסתערות גם נה
 כשאלפי כשבויה, פונטיין) (ג׳ין תונה זקת

 החומה את להבקיע מנסים זועמים סקסונים
פחות. לא זועמים הנורמנים, לבידי

במ מפריע אינו כאייבנהו, טיילור רוברט
 אביריים הם ומראהו הופעתו במשחקו. יוחד

 טיילור, אליזבת הדעת. את המניחה בצורה
כש־ של שמץ גם מראה המסנוור ליפיה פרט

פסקאד וז׳אן־־קלוד קרור מרטץ שחקנים
הלובן מן מסונוור

 הראשון, מסרטה החל גמור, גוף בגילוי סד,
 רבים לסרטים גאלית בעליזות מדלגת כשהיא
 המושלמת ה האנטומ מוצגת בהם אחרים,

במיוחד. אליה שהותאם תסריט במסגרת שלה,
 ראש בעלת אשד, היתר, יקירתי בקרולין

 המהפכה, בתקופת (וגלוי) רחב ולב צפור
 ביפה־ מדיחד, חמודים, ביצורים חמוד יצור
מת בורגיה, בלוקרציה אומללה הלילה, פיות

 הוא שלו שד,תסריטאי בליזיסטראטא, מרדת
 שארגנה אשד, על המספר היווני, אריסטופנם

 את למנוע המכוון אתונה, נשי בין רבתי מרד
 לא אם משכבן, על לעלות ואהוביהן בעליהן
המלחמות. את יפסיקו
 ברומא. הוסרטו ם האחרת הסרטים ש,י

המ אותה כינה לכבודה, שם שנערכה במסיבה
הצרפ לולובריגידה ״ג׳ינה : בתואר ארח

 ממחמאה מוקסמת היתד, לא מרטין תית״.
 פנתה ממקומה, בזעף קמה היא זו. שאולה

 והאורחים המסכן כשהמארח הדלת, לעבר
 בגורם ואחרון חטוף מבט לזרוק מספיקים

 עת בכל והמעורטל המפורסם חזה : הצרה
ל ניסו אותו מרטין, של יותר) או (פחות
השחרחורת. ארצם בת של לזה השוות

 לולובר־גידה משחת) (שד ג׳ינה גם אולם
 בצרפת בהיותה דומה. מחקרית ניצלה לא

אמ האיטלקית״. קרול כ״מרטין אותה כינו
 היוצרות. את לערבב לא :.״בבקשה ג׳ינד, רה

 — קרול למרטין ״מ,0 90 של היקף יש לחזי
העדן. את לסיים בזה קיוותה ,״85

 בפרים, מפואר בנשף השתיים כשנפגשו
 להצטלם נאותו רעותה, לעבר אחת חייכו
 קברה על לרקוד קיוותה אחת כל אולם יחד,
השניה. של

סרטים
ה ב כז עימה א נ

 ביותר המפורסם מספרו עושה אייכנהו,
 מפואר. סוסים קרנבל סקוט, וולטר סר של

 הגבורה. מלאי הביניים ימי היא התקופה
 הנורמני־ הסכסוך רקע על אנגליה : המקום
 אמת של תערובת היא ספור.ד,עלילה סקסוני.

הסק האביר על רומנטית ובדייה סטורית ה
 לב־ לריצ׳רד שעזר מאייבנהו, ווילפרד סוני

 מידי מלכותו כס את לעצמו להחזיר הארי
 עליו הנורמניים, והבוגדים ג׳ון הנוכל אחיו

 הצלב. במסעי עסוק היה שהוא בזמן השתלטו
 לבה את אייבנהו מושך הרפתקותיו, כל בין

 רבקה, בשם עיניים יפת יהודיה של הקטן
 הנורמנים ע״י בכפה, עוול ללא הנאשמת
הב הסקסונית בליידי לגמרי וזוכר, בכשוף,
רוונהד לונדית,

 באנגליה, האירועים במקום שצולם הסרט,
 בימויו לספר. יותר או פחות נאמן, הוא
בסצ בעיקר מצטיין הוא טורם ריצ׳רד של
טיי (רוביט אייבנהו נראה בהן הפעולה נות

קדקוד עד רגל מכף שחורים לבוש מר)

מושל סקסונית ליידי היא פונטיין ג׳ין רון,
 כדיבואה סנדרס ג׳ורג׳ במשחקו מצטיין מת.

 צבא משלים הצבעונית התפאורה את גילברט.
לור ורוזנים אבירים וסקסונים, נורמנים של
 התקופה מן עם ופשוטי מלכים וליידים, דים

ספרים. מתוך נקראה לא עוד שהאביתת

בקצרה
, מרה ו  מעולף צלב של השפעתו מר
 בצע. רודף הרפתקן ש; מצפונו על יהלומים

רומן. רות פלין, ארול
ד ב ר ם מ י מ ס ק  בגדד על מרחף ה
 ג׳ון האדום, הנץ נמצא גרו כשעל המעטירה

 העם את המעורר האמיתי הכליף בן אגאר,
הסרט. גם מזוייף המזוייף. בכליף למרוד

ר ש , ב ם ע ז  של בשרו הוא הבשר ו
 חליפות, ושומע חרש מתאגרף קורטיס, טוני

הקהל. זעם הזעם,

ו ה ג ב י י א

ן ו ר ט א י ת
ת רו מ ה ל טר ש מ ה

 שציפו אנשים, מאות כמה •ישבו באולם
 משטרה קצין הופיע כאשר המסך, לעליית
תי ״מנחל״ קוטלר, עודד את לעצור וביקש
 : למעצר הסיבה קלעים. החדש, הנוער אטרון

 את להציג הלהקה עמדה בו בית־הפועל,
 אינו * הפעמון צילצל מאז של הבכורה הצגת

להצגה. השלטונות, לדעת מתאים,
 אם אשמים השחקנים לא כי שוכנע השוטר

 עד נשאר בלתי־מתאים, אולם להם הושכר
 להקה ראה הצופים, כשאר ההצגה. לסוף

תו בכורים, פרי מגישה 18 עד 15 בני של
ל משועבדת בלתי חפשית, יוזמה של צאה

ארגון. או מפלגה כל
בדיבו וממעט רזה קוטלר, עודד סיפר

לסטו מקום לנו אין כסף. לנו ״אין : רים
ה של הבתים גגות על חזרות ערכנו דיו.

 באה פעם החוצה. אותנו זרקו לפעמים חברה.
 אחר. של ההורים על־ידי שנשלחה המשטרה,

הביתה...״ לחזור שאיחרה החברות
 המשטרה של זו תכופה התערבות אף על

הכ מחיאות את זו פירשה הלהקה, בעבודת
בימ קאריירה של כהתחלה הקהל של פיים
חדשה. תית

הבמאי. נם שהוא אבן־המי, ישראל מאת


